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Ecophon Hygiene Clinic™ A
Ecophon Hygiene Clinic A jest przeznaczony do 
pomieszczeń służby zdrowia,  tam gdzie wymagane są 
zarówno standardowe, jak i funkcjonalne rozwiązania. 
Przykłady zastosowań: poczekalnie, pokoje pielęgniarek 
oraz sale chorych służbie zdrowia. System spełnia 
wymagania klasy B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351. 
Spełnia klasę czystości powietrza ISO 5. 
 
System składa się z płyt Ecophon Hygiene Clinic A i 
konstrukcji Ecophon Connect o łącznej, przybliżonej 
wadze 2,5 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny 
szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia 
wykończona jest powłoką Akutex™ T. Tył płyty pokryty 
jest welonem szklanym, krawędzie są pomalowane. 

Widoczna konstrukcja nośna Connect T24 wykonana jest z 
ocynkowanej stali.

Formaty 

Format, mm
600x600 1200x600

T24 • •

Grubość (d) 15 15

Szkice montażowe. M338 M338
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ospital, Joensuu, Finland



© Ecophon Group Ecophon Ecophon Hygiene Clinic™ A, Created: 2017-12-02

akustyka 

Pochłanianie dźwięku: 
Pomiary przeprowadzane zgodnie z EN ISO 354. Klasyfikacja zgodnie z EN ISO 11654.

αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
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o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d 
mm
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mm

αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αw Klasa pochłaniania 
dźwięku125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

15 50 0.10 0.35 0.75 1.00 1.00 0.95 0.65 C

15 200 0.45 0.90 1.00 0.85 0.95 0.95 0.95 A

Dostęp 

Płyty są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.

Utrzymywanie w czystości  

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz zmywanie na mokro raz w tygodniu. Mycie parą. Odporny na 
działanie pary nadtlenku wodoru.

odbicie światła 

Biały 500, najbliższy kolor NCS: S 0500-N, odbicie światła 84% (z czego ponad 99% to światło rozproszone)

Co₂ 

  
Kg CO₂ equiv/m² 2,59

Od EPD zgodnie z normą ISO 14025 / EN 15804

Przekrój systemu Hygiene Clinic A System Hygiene Clinic APłyta Hygiene Clinic A
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odporność na wilgoć  

Płyty są odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (EN 
13964).

Płyty są również przeznaczone do pomieszczeń o trudnych warunkach. W razie wątpliwości projektowych skontaktuj się z 
działem technicznym Ecophon.

Warunki wewnątrz pomieszczenia 

Certyfikat / Znak  
Fiński M1 •

Francuskie VOC A+ •

Szwedzki Związek Chorych na Astmę i 
Alergię

•

Duński Znak Klimatu Wnętrz Dansk Indeklima •

California Emission Regulation, CDPH •

Do produkcji wełny szklanej 3.generacji wykorzystujemy 
ponad 70% szkła z odzysku oraz naturalne spoiwo 
pochodzenia roślinnego. Zastąpienie ropopochodnych 
substancji wiążących lepiszczem naturalnym pozwala 
zaoszczędzić 24 tysiące baryłek ropy rocznie.

        

Wpływ na środowisko naturalne  

W pełni nadaje się do przetworzenia

Bezpieczeństwo pożarowe 

Kraj Standard Klasa  
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Płyty są materiałem niepalnym według badań i 
klasyfikacji EN ISO 1182.

obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna  

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości funkcjonalnych 
i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.

montaż 

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat 
minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji ilościowej.

CE 

Oznaczenie CE odnosi się do takich właściwości jak poziom pochłaniania dźwięku, emisje substancji szkodliwych, 
bezpieczeństwo ogniowe dopuszczalne obciążenia użytkowe. Wszystkie sufity Ecophon oznakowane CE spełniają 
europejskie standardy EN13964 oraz właściwości deklarowane w Deklaracjach Właściwości Użytkowych (DWU).



Szkic montażowy (m338): Ecophon hygiEnE clinic a

patrz Specyfikacja ilościowa podwieszenie przy użyciu wieszaka 
regulowanego i uchwytu

podwieszenie przy użyciu mocowania 
bezpośredniego

SpEcyfikacja ilościowa (wyłączając odpady)

Format, mm

600x600 1200x600

1 hygiene clinic a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 profil poprzeczny, l=1200 mm, co 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 profil poprzeczny, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych) 0,7/m² 0,7/m²

7 montaż bezpośredni: connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm wg obmiarów wg obmiarów

9 connect listwa cieniowa, mocowana co 300mm wg obmiarów wg obmiarów

Δ minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 100 mm przy użyciu wieszaków regulowanych, 50 mm przy użyciu zamocowań bezpośrednich - -

δ najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 120 mm - -

format, mm maks. 
obciążenie 
użytkowe (n) 

min. nośność (n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

obciążenie użytkowe/ nośność

M338


